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Exp.: 147/2019
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'ELECTRIFICACIÓ DE LA ZONA DELS
CARRERS UNIÓ MUSICAL I AUSIÀS MARCH DE BETXÍ
ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (sobre núm. A)
Identificació de la sessió:
Acta de la sessió de qualificació de la documentació presentada pels licitadors que han
concorregut al procediment obert simplificat per a l'adjudicació de les “Obres
d'electrificació de la zona dels carrers Unió Musical i Ausiàs March de Betxí.”
Data de la sessió:
Dia i hora: Dilluns, 14 d’octubre de 2019. 9:45h.

President:
Vocals:
Secretari:

Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde
Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general
Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora
Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

Desenvolupament de la sessió:
D'acord amb el que estableix la clàusula 15 del plec de clàusules administratives
particulars que regula aquesta contractació, aprovat per la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària celebrada en data 12/09/2019, i de conformitat amb el que disposa
l'art. 326 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
finalitzat el termini de presentació de proposicions, per la Mesa es procedeix a
l'obertura dels sobres núm. 1 i a la qualificació de la documentació presentada.

Celina I. Candau Ramos ( 3 de 4 )
Interventora Accidental
Data Signatura : 15/10/2019
HASH: e60fff5e6f28131d7269c41006409799

Han concorregut al procés de licitació les següents empreses:
CIF

Nom

Registre d'Entrada

Data d'Entrada

B02272490

EIFFAGE ENERGIA, SLU

2019-E-RC-3162

07/10/2019 14:48

La Mesa, examinada la documentació presentada pels licitadors en els sobres A, ha
adoptat els següents acords:
PRIMER.- Han estat observats els següents errors i/o omissions
-

L’empresa EIFFAGE ENERGIA, SLU haurà de presentar els següents
documents:
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Assistents:

En conseqüència, es concedeix a l’empresa citada un termini per a la correcció de la
documentació fins al dimarts, 15 d'octubre de 2019, a les 14.00 h.
En cas de no aportar i/o esmenar la documentació requerida en el termini i termes
indicats, es rebutjarà la proposició presentada a la licitació de referència, quedant
exclosa del procediment.
SEGON.- La Mesa, de conformitat amb l'anunci publicat en el Perfil de contractant, es
reunirà a les 10 h. del dia 17 d’octubre de 2019, i celebrarà acte públic a l’objecte de
procedir a l’obertura del sobre que continga la part de l’oferta avaluable a través de
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes en els plecs.
En la mateixa sessió, la mesa procedirà a l’exclusió, si s’escau, de les ofertes que no
acomplisquen els requeriments del plec i a l’avaluació i classificació de les ofertes.
Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s'estén aquesta acta.
Signen l'acta,
L'alcalde president
Alfred Remolar Franch

La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

La interventora
Celina I. Candau Ramos

Secretari de la mesa
Josep L. Herráiz Escribano
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notificacions que s'efectuen.

